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Śląska 33 - naprawa elewacji OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ul. Śląska 33 (remont elewacji)

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 15 m (elewacja boczna i frontowa)

m2

<elewacja boczna>6*5,6+24*12 m2 321,60
<elewacja frontowa>11,0*10,5+3,5*12,0 m2 157,50

RAZEM 479,10
2

d.1
KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m (wzdłuż elewacji frontowej)

m

<elewacja frontowa>14,5 m 14,50
RAZEM 14,50

3
d.1

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

poz.1 m2 479,10
RAZEM 479,10

4
d.1

KNR AT-30
0402-02

Instalacje odgromowe z wykonaniem nowego uziomu sztucznego; wysokość
rusztowania do 15 m

m2

poz.1 m2 479,10
RAZEM 479,10

5
d.1

Kalkulacja
własna

Czas pracy rusztowania m2

poz.1 m2 479,10
RAZEM 479,10

6
d.1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie terenu budowy taśmą z tworzywa sztucznego m

15,0+30,0+5*2 m 55,00
RAZEM 55,00

7
d.1

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

<roboty na wysokości, roboty budowlane>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

8
d.1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

9
d.1

Zajęcie pasa drogowego (miesiąc) m2

14,5*1,0 m2 14,50
RAZEM 14,50

10
d.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

<front>19*1*1,6+2*0,3*0,7+2,8*2+0,8*1 m2 37,22
RAZEM 37,22

2 Elewacja od strony podwórka
11

d.2
KNR 4-01
0307-02

Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy ce-
mentowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pęknięcia
przy nadprożach

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

12
d.2

KNR 4-01
0308-01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. szt.

18 szt. 18,00
RAZEM 18,00

13
d.2

KNR 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

14
d.2

KNR 4-01
0308-04

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.

15 szt. 15,00
RAZEM 15,00

15
d.2

ZKNR C-2
0403-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścia-
nach w miejscach łatwo dostępnych - ponad 5,0 m2

m2

<elewacja od strony podwórka>25%*26,50*12 m2 79,50
RAZEM 79,50

16
d.2

ZKNR C-2
0409-03

Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 m2 m2

poz.15 m2 79,50
RAZEM 79,50

17
d.2 kalk. własna

Praca zwyżki - inwestor zastrzega sobie wgląd do czasu pracy zwyżki m-g

30 m-g 30,00
RAZEM 30,00

3 Brama wjazdowa
18

d.3
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 wraz z usu-
nięciem elementu zmieniającej wymiar otworu bramy wjzadowej

m2

<ościeżnica po starej bramie od strony ulicy>3,50*2,40 m2 8,40

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 12647



Śląska 33 - naprawa elewacji OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,40

19
d.3 kalk. własna

Zabezpieczenie na czas prowadzenia robót dwóch klimatyzatorów (ewentualny
demontaż i ponowny montaż) oraz zabezpieczenie antykorozycje wsporników

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

20
d.3

KNR 4-01
0303-02
analogia

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - naprawa cokolika (przyjęto 5
miejsc)

m2

5*(0,6*0,5) m2 1,50
RAZEM 1,50

21
d.3

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (przyjęto 30% powierzch-
ni)

m2

30%*(4,5*13,5*2-2,7*2,2-1,3*4,2) m2 33,03
RAZEM 33,03

22
d.3

KNR 2-02
0902-01 z.sz.
5.6. 9911 

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych wykonywane ręcznie

m2

poz.21 m2 33,03
RAZEM 33,03

23
d.3

KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III
na ścianach, loggiach i balkonach

m2

70%*(4,5*13,5*2-2,7*2,2-1,3*4,2) m2 77,07
RAZEM 77,07

24
d.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

poz.21+poz.23 m2 110,10
RAZEM 110,10

25
d.3

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<ściany>poz.24 m2 110,10
<podsufitka>13,5*2,6 m2 35,10

RAZEM 145,20
26

d.3
KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - kolor neutralny, uzgodniony z MKZ

m2

poz.25 m2 145,20
RAZEM 145,20

27
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż bramy drewnianej dwuskrzydłowej z naświetlem na posesję.
W bramie ma znajdować sie zamek z wkładką oraz przygotowanym miejscem
pod ewentualny montaż elektrozaczepu, samozamykacz, odbojnik itp. - kolo-
rystyka bramy uzgodniona z MKZ

m2

3,50*2,40 m2 8,40
RAZEM 8,40

28
d.3 kalk. własna

Komplet kluczy dla lokatorów, dozorcy, Zakładu Oczyszczenia Miasta i Admi-
nistacji

kpl.

14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00

4 Elewacja frontowa (parter) 
29

d.4 kalk. własna
Zabezpieczenie, odnowienie, przemalowanie elementów ozdobnych elewacji
przy lokalu użytkowym

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

30
d.4

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

14,5*3,85-3*1,6*1,0-2,4*3,5-2,8*3 m2 34,23
RAZEM 34,23

31
d.4

KNR 2-02
0902-01 z.sz.
5.6. 9911 

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych wykonywane ręcznie

m2

poz.30 m2 34,23
RAZEM 34,23

32
d.4

KNR 2-02
0918-01

Zewnętrzne bonie prostokątne w tynku zwykłym m

14,5*8-6*1,4*3-7*2,8-7*2,4 m 54,40
RAZEM 54,40

33
d.4

KNR 2-02
0912-07

Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm -
opaska wokół okien, witryn, bramy

m

1,6*2+1,0*3+2,8*2+3+2,8*2+2,4 m 22,80
RAZEM 22,80

34
d.4

KNR 4-01
0205-04

Naprawa uszkodzeń podokienników miejsc.

3 miejsc. 3,00
RAZEM 3,00

35
d.4

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

<parapety zewnętrzne - 3 szt.>0,4*1,0*3 m2 1,20
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RAZEM 1,20

36
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zewnętrzne z zakończeniami z pcw. - 3 sztuki

m2

poz.35 m2 1,20
RAZEM 1,20

37
d.4

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją gruntującą

m2

14,5*3,85-3*1,6-2,4*3,5-2,8*3 m2 34,23
RAZEM 34,23

38
d.4

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.30 m2 34,23
RAZEM 34,23

39
d.4

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - kolor neutralny, uzgodniony z MKZ

m2

poz.30 m2 34,23
RAZEM 34,23

40
d.4

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<kraty okienne>1,0*1,6*3 m2 4,80
RAZEM 4,80

5 Elewacja frontowa (powyżej parteru) 
41

d.5 kalk. własna
Usunięcie z elewacji wystających elementów tj. haki, maszty, pręty itp. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

42
d.5 kalk. własna

Zabezpieczenie, odnowienie, przemalowanie elementów ozdobnych elewacji
wokół okien i na zwieńczeniu dachu

szt

10 szt 10,00
RAZEM 10,00

43
d.5

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<elewacja frontowa - okna 0,85x1,20>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

44
d.5

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

<okna poddasza>2*0,85*1,20 m2 2,04
RAZEM 2,04

45
d.5

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - parapety przy wymienianych
oknach i uzupełnienie brakujących na ostatnim piętrze

m2

<parapety zewnętrzne>0,4*0,85*4 m2 1,36
RAZEM 1,36

46
d.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zewnętrzne z zakończeniami z pcw. - 4 sztuki

m2

poz.45 m2 1,36
RAZEM 1,36

47
d.5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<blacha na gzymsie>11,0*0,4 m2 4,40
<blacha na zwieńczeniach elewacji>(3,5+3*2,0)*0,4 m2 3,80

RAZEM 8,20
48

d.5
KNR-W 2-02
0509-03
analogia

Pokrycie dachów blachą cynkową i cynkową z dodatkiem tytanu grubości 0.50
mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm - obróbki blacharskie na
gzymsie

m2

poz.47 m2 8,20
RAZEM 8,20

49
d.5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

11,0+2,0 m 13,00
RAZEM 13,00

50
d.5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

10,0+1,5 m 11,50
RAZEM 11,50

51
d.5

KNR 2-02
0509-04
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku - zastosować TYTAN-
CYNK

m

poz.49 m 13,00
RAZEM 13,00

52
d.5

KNR 2-02
0511-03
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z cynku - zastosować TYTAN-
CYNK

m

poz.50 m 11,50
RAZEM 11,50

53
d.5

KNR 4-01
0205-05

Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - gzymsy
nad oknami

miejsc.

3 miejsc. 3,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,00

54
d.5

KNR 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. - uzupełnienie
uszkodzonych cegieł klinkierowych białych na elewacji

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

55
d.5

KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

2 m2 2,00
RAZEM 2,00

56
d.5

ZKNR C-2
0403-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścia-
nach w miejscach łatwo dostępnych - ponad 5,0 m2 (przyjęto 30% powierzch-
ni)

m2

<elewacja frontowa>30%*(10,5*7+3,0*9,5-13*1,0*1,6) m2 24,36
RAZEM 24,36

57
d.5

TZKNBK VIII
05-135

Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem
zaprawy

m2

poz.56 m2 24,36
RAZEM 24,36

58
d.5

KNR AT-27
0102-04

Czyszczenie chemiczne/hydrofobizacja powierzchni cegieł - UWAGA - prace
wykonać skutecznie, w przypadku zastosowania środków, które nie przynoszą
odpowiedniego rezultatu, należy zastosować skuteczne rozwiązanie zamienne

m2

<elewacja frontowa>10,5*7+3,0*9,5-13*1,0*1,6 m2 81,20
RAZEM 81,20

59
d.5

TZKNBK VIII
03-115

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości do
35 cm z przygotowaniem zaprawy - opaski wokół okien - uzupełnienia

m

1,6*2+1*16 m 19,20
RAZEM 19,20

60
d.5

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

19*[0,4*(1,6*2+1,0)]+11,0*0,6*2 m2 45,12
RAZEM 45,12

61
d.5

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - opaski okienne - kolor neutralny, uzgodniony z
MKZ

m2

poz.60 m2 45,12
RAZEM 45,12

62
d.5

Kalkulacja
własna

Przełożenie instalacji elektrycznej na elewacji na atestowanych hakach odsu-
niętych od elewacji na min. 10 cm bądź ukryte w gzymsie elewacji

m

14,5 m 14,50
RAZEM 14,50

63
d.5 kalk. własna

Zabezpieczenie przeciw ptakom w okienkach poddasza i wnękach budynku
oraz na gzymsie

m

0,4*10+0,65*2+0,5*2+0,2 m 6,50
RAZEM 6,50

64
d.5 kalk. własna

Wykonanie iluminacji świetlnej (podświetlenie budynku) od strony ulicy na całej
szerokości budynku wraz z robotami towarzyszącymi (5 punktów świetlnych)

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

65
d.5 kalk. własna

Demontaż starego oraz wykonanie nowego podświetlanego numeratora w wi-
docznym miejscu od strony ulicy Śląskiej

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

6 Elewacja boczna - ocieplenie styropianem
66

d.6
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

30*0,4 m2 12,00
RAZEM 12,00

67
d.6

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

68
d.6

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (przyjęto 25% powierzch-
ni)

m2

25%*(6*5,6+24*12) m2 80,40
RAZEM 80,40

69
d.6

KNR 2-02
0902-01 z.sz.
5.6. 9911 

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

poz.68 m2 80,40
RAZEM 80,40

70
d.6

KNR 4-01
0308-01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. szt.

15 szt. 15,00
RAZEM 15,00

71
d.6

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2
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6*5,6+24*12 m2 321,60

RAZEM 321,60
72

d.6
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją gruntującą

m2

poz.71 m2 321,60
RAZEM 321,60

73
d.6

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm - przyklejenie
płyt styropianowych do ścian

m2

poz.71 m2 321,60
RAZEM 321,60

74
d.6

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

poz.71*8 szt. 2 572,80
RAZEM 2 572,80

75
d.6

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

321,6+11,5*0,2*2+30*0,14 m2 330,40
RAZEM 330,40

76
d.6

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej

m2

poz.75 m2 330,40
RAZEM 330,40

77
d.6

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzch-
nie poziome

m2

poz.75-<cokół>1,0*(6,0+24,0) m2 300,40
RAZEM 300,40

78
d.6

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku Marmolit wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

<cokół>1,0*(6,0+24,0) m2 30,00
RAZEM 30,00

79
d.6

KNR 4-01
0324-02

Obsadzenie kratki wentylacyjnej ścianach z cegieł - nietypowa szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

80
d.6

KNR-W 2-02
0509-03
analogia

Pokrycie dachów blachą cynkową i cynkową z dodatkiem tytanu grubości 0.50
mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm - obróbki blacharskie wień-
czące ścianę szczytową TYTAN-CYNK

m2

30*0,6 m2 18,00
RAZEM 18,00

81
d.6

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 20 cm

m2

30,0*0,5 m2 15,00
RAZEM 15,00

82
d.6

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.81*0,2 m3 3,00
RAZEM 3,00

83
d.6 kalk. własna

Utylizacja gruzu i ziemi t

poz.82*1,6<t/m3> t 4,80
RAZEM 4,80

84
d.6

KNR 2-31
0116-05

Podbudowy z żużla wielkopiecowego na chodnikach rozścielane ręcznie - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

m2

<pod opaskę ze żwiru i obrzeże wzdłuż ściany północnej>13,5*0,50 m2 6,75
RAZEM 6,75

85
d.6

KNR 2-31
0402-01

Ława pod krawężniki z pospółki m3

30*0,15*0,15 m3 0,68
RAZEM 0,68

86
d.6

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

30,0+0,5*2 m 31,00
RAZEM 31,00

87
d.6

KNR 2-31
0114-03
0114-04
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm - opaska żwirowa

m2

30,0+2*0,5 m2 31,00
RAZEM 31,00

7 Elewacja boczna - od strony ul. Śląskiej 31
88

d.7
KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie dachu budynku przy ul. Śląskiej 31 folią budowlaną m2

14,5*3,0 m2 43,50
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RAZEM 43,50

89
d.7

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

14,5*0,4 m2 5,80
RAZEM 5,80

90
d.7

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (przyjęto 25% powierzch-
ni)

m2

14,5*2,0 m2 29,00
RAZEM 29,00

91
d.7

KNR 4-01
0308-01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

92
d.7

KNR 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

93
d.7

KNR 4-01
0308-04

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

94
d.7

KNR 2-02
0902-01 z.sz.
5.6. 9911 

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

poz.90 m2 29,00
RAZEM 29,00

95
d.7

KNR-W 2-02
0509-03
analogia

Pokrycie dachów blachą cynkową i cynkową z dodatkiem tytanu grubości 0.50
mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm - obróbka wieńcząca ścia-
nę TYTAN-CYNK

m2

poz.89 m2 5,80
RAZEM 5,80

8 POZOSTAŁE
96

d.8
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

<poz.11>290*0,25*0,12*0,06 m3 0,52
<poz.12>18*0,25*0,12*0,06 m3 0,03
<poz.13>30*0,25*0,12*0,06 m3 0,05
<poz.14>195*0,25*0,12*0,06 m3 0,35
<poz.18>(2,6*2+2,40)*0,4*0,4+0,5*2,4*0,1 m3 1,34
<poz.20>30*0,25*0,12*0,06 m3 0,05
poz.21*0,02 m3 0,66
poz.30*0,02 m3 0,68
poz.43*0,08 m3 0,16
poz.55 m3 2,00
poz.68*0,02 m3 1,61
<poz.67>15*0,25*0,12*0,06 m3 0,03
poz.90*0,02 m3 0,58
<poz.90>10*0,25*0,12*0,06 m3 0,02
<poz.91>13*0,25*0,12*0,06 m3 0,02
<poz.91>13*0,25*0,12*0,06 m3 0,02
<rynny, blachy nienadające się do użytku>0,1 m3 0,10

RAZEM 8,22
97

d.8
Kalkulacja
własna

Utylizacja gruzu m3

poz.96 m3 8,22
RAZEM 8,22
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